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urante os anos de 2016, 2017 e o primeiro semestre de 2018, 
o papa Francisco falou em público mais de mil vezes, entre 
aparições para as pessoas em geral e eventos fechados para 
membros do clero. De linguajar simples e fácil, é ele quem ge-

ralmente escreve seus discursos. E muitos deles são feitos de improviso. Para 
assuntos especiais, como questões específicas de cada país, tratados de paz ou 
discussões sobre imigrantes, o papa conta com um grupo de auxiliares, que o 
ajuda a construir textos que estejam de acordo com leis e hábitos dos muitos 
locais que visita. No entanto, até mesmo esses discursos são analisados e 
aprovados por ele. Dentre suas grandes missões, gosta de destacar a do bom 
pastor, que “busca sem descanso quem se extraviou por veredas enviesadas e 
sem saída”. Em seus pronunciamentos, destaca o amor, a esperança, a cari-
dade e a unidade. Francisco não é dado a férias nem luxos. Nos meses de 
descanso, costuma ficar em sua casa e evita aparições públicas, embora siga 
rezando missas e discursando para as pessoas de seu convívio próximo.

Lições do papa Francisco nasceu de homilias, pronunciamentos e 
discursos feitos nesse período de dois anos e meio. Todas as palavras do livro 
foram proferidas pelo papa e contêm sabedoria, amor e um profundo conhe-
cimento da alma humana. O grande desejo desta obra é lembrar, reforçar 
e explicar que os cristãos são, como nos lembra o papa, “filhos da luz” e 
devem sempre perseverar na fé, cultivar o simples e se espelhar em Deus.
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c o m o l e r e s t e l i v r o

 ambição maior da obra que você tem nas mãos é 
destacar como o papa Francisco, figura admirada 
por pessoas de diversas religiões e crenças, pensa a 
prática dos católicos apostólicos romanos. Suas lições 

foram divididas em três grupos: “Vida cotidiana”, “Datas festivas” 
e “Ser cristão”. 

No primeiro grupo, estão palavras sábias que servem para 
qualquer pessoa, inspirando um viver harmônico, íntegro e alegre. 
São conselhos que ele deu para lidar com problemas corriqueiros 
do dia a dia. No segundo grupo, o papa Francisco nos explica 
com suas palavras por que comemoramos o Natal, a Páscoa, o 
dia de Pentecostes e outras festividades importantes do calendário 
católico. Na última sequência de lições, estão os pensamentos do 
papa sobre o que se espera de um cristão, como as pessoas ilu‑
minadas pelo Espírito Santo e que têm Jesus no coração devem 
buscar agir. Sim, buscar. Ele sabe que não somos perfeitos.

Nos três casos, você encontrará palavras que trazem luz para 
a escuridão e propõem uma atitude de amor, compaixão e aten‑
ção ao próximo. As sabedorias assim agrupadas não respeitam a 
cronologia dos pronunciamentos do papa Francisco. Este livro 
pode ser lido na ordem ou por temas — para isso o sumário será 
de grande ajuda. Ele também pode ser lido de uma só vez ou 
aos poucos. É ainda uma obra de consulta, para aplacar aflições 
diversas. Vale ressaltar que todas as falas aqui transcritas foram 
ditas em momentos sagrados em que o papa se dirigiu aos cristãos 
e pedem, por isso, paz, silêncio e reflexão.

Boa leitura!
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Vida  
cotidiana
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c h a m a r d e u s d e p a i :  
u m a r e v o l u ç ã o

hamar Deus de “Pai” de forma alguma é um fato 
normal. Estaríamos inclinados a usar os títulos mais 
elevados, que nos parecem mais respeitosos à sua 
transcendência. Em vez disso, invocá‑lo como “Pai” 

nos coloca em uma relação de confidência com Ele, como uma 
criança que se dirige ao seu pai, sabendo ser amada e cuidada por 
ele. Esta é a grande revolução que o cristianismo imprime na psi‑
cologia religiosa do homem: o mistério de Deus, que sempre nos 
fascina e nos faz sentir pequenos, porém não causa medo, não nos 
sufoca nem nos angustia. Uma revolução difícil de ser acolhida 
pela alma humana.
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d e u s s ó c o n j u g a o  
v e r b o “a m a r”

ensemos na parábola do pai misericordioso (cf. Lc 
15,11‑32). Jesus fala de um pai que sabe ser somen‑
te amor para seus filhos. Um pai que não pune o 
filho por sua arrogância e é capaz de confiar-lhe sua 

parte na herança e deixá-lo ir embora de casa. Deus é Pai, diz 
Jesus, mas não à maneira humana, porque não há pai algum neste 
mundo que se comporte como o protagonista dessa parábola. 
Deus é Pai à sua maneira: bom, indefeso diante do livre‑arbítrio 
do homem, capaz somente de conjugar o verbo “amar”. Quando 
o filho rebelde, depois de ter esbanjado tudo, retorna finalmente 
ao lar, aquele pai não aplica critérios de justiça humana, mas sen‑
te, antes de tudo, a necessidade de perdoar, fazendo que, com seu 
abraço, o filho entenda que falta lhe fez o amor de seu pai.

u m p a i  q u e n ã o n o s 
a b a n d o n a

unca estamos sozinhos. Podemos estar distantes, 
hostis, podemos também nos professarmos “sem 
Deus”. Mas o Evangelho de Jesus Cristo nos revela 
que Deus não pode estar sem nós: Ele nunca será 

Deus “sem o homem”. É Ele que não pode estar sem nós, e isso 
é um grande mistério! Deus não pode ser Deus sem o homem. 
Essa certeza é a fonte da nossa esperança. Quando precisamos de 
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ajuda, Jesus não nos diz para nos resignarmos e nos fecharmos 
em nós mesmos, mas para nos dirigirmos ao Pai e pedirmos a Ele 
com confiança. Todas as nossas necessidades, das mais evidentes 
e cotidianas, como o alimento, a saúde, o trabalho, até a de sermos 
perdoados e sustentados nas tentações, não são o espelho da nos‑
sa solidão: há, em vez disso, um Pai que sempre nos olha com 
amor e que seguramente não nos abandona.

m e u p a i  e s t á n o c é u?

eu pai morreu”, me disse o pequeno Emanuele. 
“Ele era ateu, mas teve todos os quatro filhos 
batizados. Era um bom homem. Meu pai está no 
céu?” Que bom que um filho diz de seu pai: “Ele 

era bom”. Para que seus filhos pudessem dizer isso, o pai deve 
ter dado um belo testemunho a eles. Se aquele homem era 
capaz de criar filhos assim, é verdade: ele era um bom homem.

Quem diz quem vai para o céu é Deus.
Deus certamente ficou orgulhoso de seu pai, Emanuele, por‑

que é mais fácil ser um crente e batizar crianças do que batizá‑las 
sendo incrédulo. Certamente, isso agradou muito a Deus.

“
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j e s u s  n o s a c o m p a n h a

ada um pode curar‑se de muitas formas de doenças 
espirituais — ambição, preguiça, orgulho —, se colo‑
car com confiança a própria existência nas mãos do 
Senhor Ressuscitado. Jesus cura através do seu ser pas‑

tor que dá a vida. Dando sua vida por nós, Jesus diz a cada um: “Sua 
vida vale muito para mim; para salvá‑la, eu a dou por mim mesmo”. 
E oferecer a própria vida o torna Bom Pastor por excelência: Aque‑
le que cura, Aquele que nos permite viver uma vida bela e fecunda. 
Ele está atento a cada um de nós e conhece profundamente o nosso 
coração. Conhece as nossas qualidades e os nossos defeitos, conhe‑
ce os projetos que realizamos e as esperanças que foram desiludidas.

Ele nos aceita assim como somos e nos guia com amor. Ele 
nos acompanha.

p a r a e v i t a r a  f é  
i n t e r e s s e i r a

ste é um bom teste de como seguimos Jesus: por 
interesse ou não? Para refrescar a memória, façamos 
duas perguntas. O que Jesus fez por mim, na minha 
vida, por amor? E, vendo isso, o que tenho de fazer 

por Jesus? Somente sabendo como respondemos a esse amor é 
que seremos capazes de purificar a nossa fé de todo interesse. Que 
o Senhor nos ajude nesse caminho.
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q u e m m a n d a d e v e s e r v i r

uem manda deve servir. O chefe de vocês deve ser 
seu servidor. Para ser um bom chefe, seja onde for, 
deve servir. Penso muitas vezes, não neste tempo, 
porque cada um está vivo e tem a oportunidade de 

mudar de vida e não podemos julgar, mas penso na história. Se 
tantos reis, imperadores, chefes de Estado tivessem entendido 
esse ensinamento de Jesus em vez de serem autoritários, cruéis, 
assassinarem as pessoas… Se tivessem feito isso, quantas guerras 
não teriam sido evitadas!
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